
Пропонуємо ознайомитися з переліком семінарів, що заплановані в 
поточному місяці Міжгалузевим інститутом післядипломної 
освіти Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут».

Даний перелік не є вичерпним і може бути розширений відповідно до 
вимог конкретного навчального закладу. Більше інформації про нас 
програми доступно на сторінці http://www.mipk.kharkiv.edu/

лютий
2023 

http://www.mipk.kharkiv.edu


Про семінар 
Динамічний приріст у структурі освіти частки 

електронного інтерактиву – якісних дистанційних 
курсів – це, без сумніву, необхідні складові сучасно-
сті. За останні кілька років технології створення дис-
танційних курсів зробили крок далеко вперед. Три-
вимірна графіка, інтерактивні елементи, складна 
анімація – все це є актуальним для дистанційного на-
вчання. При правильному застосуванні інформа-
ційно-комунікаційні технології допомагають підви-
щити ефективність курсу та полегшують розуміння 
навчальних матеріалів. 

Задача тренерів – ознайомити слухачів з основ-
ними технологіями дистанційного навчання та мето-
дами проектування дистанційних курсів. Отримати 
практичні навички щодо використання ресурсів пла-
тформи Мoodle та сучасних інформаційних техноло-
гій в процесі on-line створення нового дистанційного 
курсу. 

В програмі семінару: 

Ефективний метод проектування 
дистанційного навчального курсу 

 Сучасна методологія дистанційного навчання
 Система проектування навчання
 Основні ресурси та правила роботи у
дистанційних курсах на платформі Moodle 
 Налагодження курсу. Силабус
 Алгоритм навчання у курсі
 Визначення мети завдань. Програма курсу
 Інформаційні та графічні матеріали курсу
 Види діяльності слухача у курсі (завдання,
тести, чати, форуми, глосарій, щотижневе 
опитування) 
 Система контролю якості знань

Техніка створення дистанційного 
курсу (майстер-клас) 

 Перші кроки щодо створення нового курсу
 Головна сторінка курсу
 Презентація
 Тижневий розділ
 Діяльність у курсі
 Види контенту

ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАТИВНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

СТВОРЕННЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 

НА LMS MOODLE 

Учасникам 

Слухачам надається методичний матеріал 
за темою семінару. За результатами нав-
чання надається сертифікат про підви-
щення кваліфікації обсягом 30 акаде-
мічних годин. 

Форма проведення: дистанційна 
Початок семінару: лютий-березень 2023 * 
Вартість участі: 600 грн. 

* В міру комплектування групи 

Реєстрація на семінар 

Наші контакти 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

Телефони для довідок: 
+38 (066) 519-47-47,        +38 (098) 588-12-86 

netsvitsa@ukr.net,   bohdan.styslo@khpi.edu.ua 

http://www.mipk.kharkiv.edu 

ONLINE

Участь в семінарі мож-
лива лише для зареєстро-
ваних учасників 

bit.ly/3XPyhDG

bit.ly/3XPyhDG
bit.ly/3XPyhDG
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhf6qb3z0yz01gTzUTzTXAonnLv4H6kKVMl5bubdJFx9_kw/viewform


Тренери семінару Про нас 

Ірина Адашевська 

Кандидат технічних наук, доцент, 
професор кафедри геометричного 
моделювання та комп’ютерної графіки 
Національного технічного  університету 
«Харківський політехнічний інститут». 

Автор понад 10 дистанційних курсів 
для студентів денної та заочної форм 
навчання, для іноземних студентів, для 
школярів, а також для слухачів 
інституту танкових війск. 

Є постійним членом професійного 
об’єднання E – Learning. Має 
сертифіковані дистанційні курси та 
сертифікат експерта дистанційних 
курсів. 

Олена Краєвська 

Доцент кафедри геометричного 
моделювання та комп’ютерної графіки 
Національного технічного університету 
«Харківський політех-нічний інститут». 

Автор двох сертифікованих курсів 
учасниця конференцій з дистанційного 
навчання.Розроблені та впроваджені в 
навчання курси для студентів різних 
форм навчання, в тому числі для 
іноземних студентів та школярів, а 
також абітурієнтів. 

Є постійним членом професійного 
об’єднання E – Learning. Має 
сертифікат експерта дистанційних 
курсів. 

Міжгалузевий інститут післядипломної 
освіти Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
проводить підвищення кваліфікації за очною, 
вечірньою та індивідуальною формами 
навчання за понад 45 спеціальностями, що 
акредитовані в НТУ «ХПІ»! 

Метою навчання є підвищення рівня 
кваліфікації, поглиблення професійних знань 
та умінь слухачів, а також розвиток їх 
компетентностей. Над створенням навчальних 
програм та їх постійним оновленням 
працюють фахові викладачі-практики. Ми 
надаємо можливість індивідуального та 
групового навчання за постійно діючими 
напрямками. 

Документи, видані Міжгалузевим 
інститутом післядипломної освіти 
відповідають вимогам Пункту 13 Порядку 
підвищення кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних працівників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України № 800 від 21.08.2019 р. 

Більше інформації про наші програми 
доступно на офіційній сторінці закладу - 
http://www.mipk.kharkiv.edu/ 



Про семінар 
Ігрову технологію «Лідерський ринг» 

модернізовано та адаптовано до умов освітнього 
процесу навчального закладу, до тренінгового 
простору та навчального середовища освітніх 
установ. В її основу покладено технологію 
Володимира Тарасова «Управлінський 
поєдинок», яка широко застосовується в 
провідних закладах освіти, які є лідерами 
світових рейтингів, для навчання менеджерів. 

В рамках «Лідерського рингу» ми надаємо 
компетентності щодо участі  в соціальних 
ситуаціях зіткнення інтересів. Тренінг цілком 
лабільний, оскільки тематика розглянутих 
ситуацій може стосуватися будь-якої життєвої 
сфери.  

Ігрова технологія дзволяє практично 
відпрацювати навички професійної комунікації, 
відповідальності та пошуку рішень. 
Проаналізовано стратегії в переговорах та 
конфліктних ситуаціях, копінг-стратегії та 
асертивну поведінку. 

В програмі семінару: 

 Методика набуття навичок переговорних
стратегій «Win-win»; зокрема зі збереженням 
відносин 
 Аналіз стратегій впливу одне на одного в

переговорному процесі 
 Аналіз і відпрацювання різних технік

асертивної поведінки 
 Аналіз моральної, культурної та духовної

складових взаємодії учасників 
 Керування емоціями; навички експертизи,

аналізу, володіння різними тактиками та 
стратегіями комунікацій. 
 Неоціненний досвід щодо ситуацій 

невизначеності 
 Вміння під час взаємодії завершувати діалог

на свою користь. 

ЛІДЕРСЬКИЙ 
РИНГ 

АВТОРСЬКИЙ ТРЕНІНГ 
адаптовано для викладачів 

та адміністраторів 
навчальних закладів

Учасникам 

Слухачам надається методичний матеріал 
за темою семінару. За результатами нав-
чання надається сертифікат про підви-
щення кваліфікації обсягом 30 акаде-
мічних годин. 

Форма проведення: дистанційна 
Початок семінару:  лютий - березень * 
Вартість: 600 грн 

* В міру комплектування групи

Реєстрація на семінар 

Наші контакти 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

Телефони для довідок: 
+38 (066) 519-47-47,        +38 (098) 588-12-86 

ONLINE  mipo@khpi.edu.ua,  netsvitsa@ukr.net 

http://www.mipk.kharkiv.edu 

Участь в семінарі мож-
лива лише для зареєстро-
ваних учасників 

bit.ly/3XPyhDG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhf6qb3z0yz01gTzUTzTXAonnLv4H6kKVMl5bubdJFx9_kw/viewform


Тренери семінару Про нас 

Вікторія ШАПОЛОВА – кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 
психології управління соціальними системами 
імені академіка І. А. Зязюна Національного 
технічного університету “Харківський 
політехнічний інститут”.  

Сертифікований психолог-тренер, 
практикуючий психолог. 

Основні наукові інтереси: психологія; 
педагогіка; формування навичок 
командоутворення лідера; формування 
корпоративної культури майбутніх менеджерів; 
методика управлінської підготовки майбутніх 
фахівців; соціально-психологічний тренінг та 
методи гри в психологічній практиці; практична 
психологія. 

Міжгалузевий інститут післядипломної 
освіти Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
проводить підвищення кваліфікації за очною, 
вечірньою та індивідуальною формами 
навчання за понад 45 спеціальностями, що 
акредитовані в НТУ «ХПІ»! 

Метою навчання є підвищення рівня 
кваліфікації, поглиблення професійних знань 
та умінь слухачів, а також розвиток їх 
компетентностей. Над створенням навчальних 
програм та їх постійним оновленням працюють 
фахові викладачі-практики. Ми надаємо 
можливість індивідуального та групового 
навчання за постійно діючими напрямками. 

Документи, видані Міжгалузевим 
інститутом післядипломної освіти відповідають 
вимогам Пункту 13 Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 800 
від 21.08.2019 р. 

Більше інформації про наші програми 
доступно на офіційній сторінці закладу - 
http://www.mipk.kharkiv.edu/ 

Ольга КВАСНИК - кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки та психології 
управління соціальними системами імені 
академіка І. А. Зязюна Національного технічного 
університету “Харківський політехнічний 
інститут”. 

Сертифікований тренер з ІТ, технічний 
редактор фахового журналу з педагогіки і 
психології «Теорія і практика управління 
соціальними системами. 

Основні наукові інтереси: психологія; 
педагогіка; формування навичок 
командоутворення та комунікативної 
толерантності; формування соціокультурної 
компетентності майбутніх фахівців технічних 
університетів; методика дистанційного 
навчання; соціально-психологічний тренінг та 
методи гри в психологічній практиці; практична 
психологія, національна ідентичність, українська 
мова, інформаційні та інноваційні технології в 
освіті, риторика та PR-технології, філологія та 
редагування. 



Про семінар 
В ході семінару розглянемо 
необхідність та доцільність створення 
інклюзивних освітніх просторів у 
закладах освіти різних рівнів. Метою 
таких просторів є подолання 
соціальних бар’єрів, просування 
толерантності та інклюзивного 
підходу в українському суспільстві. 

Отримаємо відповіді на запитання: 
- де шукати джерела фінансування? 
- які підводні каміння кожного з цих 

джерел? 

 Дізнаємось про: 
- перспективи інтеграції створених 

інклюзивних просторів у сучасні 
освітні програми різних рівнів освіти. 

-  дівіденти для закладу освіти від 
наявності інклюзивного освітнього 
простору. 

В програмі семінару: 

 З чого починається створення
інклюзивного освітнього простору 

 Сучасні тенденції у створенні
інклюзивних освітніх просторів 

 Дорожня карта отримання 
грантового фінансування на 
облаштування інклюзивних освітніх 
просторів 

 Проєкти, які можна реалізовувати
в інклюзивних освітніх просторах у 
закладах освіти різного рівня. 

Створення 
інклюзивного 

простору 
в закладі освіти 

Учасникам 

Слухачам надається методичний матеріал 
за темою семінару. За результатами нав-
чання надається сертифікат про підви-
щення кваліфікації обсягом 30 акаде-
мічних годин. 

Форма проведення: дистанційна 
Початок семінару:  вже в лютому! * 
Вартість участі: 600 грн.

* Дату може бути змінено, про що зареєс-
тровані учасники будуть завчасно попере-
джені 

Реєстрація на семінар

Наші контакти 

ONLINE 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

Телефони для довідок: 
+38 (066) 519-47-47,        +38 (098) 588-12-86 

 mipo@khpi.edu.ua, 

http://www.mipk.kharkiv.edu 

 netsvitsa@ukr.net 

Участь в семінарі мож-
лива лише для зареєстро-
ваних учасників 

bit.ly/3XPyhDG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhf6qb3z0yz01gTzUTzTXAonnLv4H6kKVMl5bubdJFx9_kw/viewform


Спікер семінару Про нас

Тетяна ТИХОМИРОВА 

Кандидат технічних наук, 
доцент кафедри хімічної техніки 
та промислової екології Націо-
нального технічного універ-
ситету «Харківський політех-
нічний інститут», має дві вищі 
освіти. 

Співзасновниця Благодійної 
організації "Благодійний фонд 
"Волонтери: Дорослі-дітям". 
Куратор інклюзивних майстер-
класів із апсайклінгу для дітей із 
особливими освітніми 
потребами. 

Головний менеджер  гран-
тового проєкту "Інклюзія у 
співпраці" за підтримки British 
Counsil (2018), спікер платформи 
«На Урок», ментор 
StemCampSchool - 2018, 2019 
напрямку «екологія та інклюзія» 

Міжгалузевий інститут післядипломної 
освіти Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
проводить підвищення кваліфікації за очною, 
вечірньою та індивідуальною формами 
навчання за понад 45 спеціальностями, що 
акредитовані в НТУ «ХПІ»! 

Метою навчання є підвищення рівня 
кваліфікації, поглиблення професійних знань 
та умінь слухачів, а також розвиток їх 
компетентностей. Над створенням навчальних 
програм та їх постійним оновленням працюють 
фахові викладачі-практики. Ми надаємо 
можливість індивідуального та групового 
навчання за постійно діючими напрямками. 

Документи, видані Міжгалузевим 
інститутом післядипломної освіти відповідають 
вимогам Пункту 13 Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 800 
від 21.08.2019 р. 

Більше інформації про наші програми 
доступно на офіційній сторінці закладу - 
http://www.mipk.kharkiv.edu/ 



Про семінар 
Сьогодні знання іноземної мови 
дозволяє не лише отримати 
інформацію з оригінальних джерел, а є 
засобом професійної комунікації. 
Можливість спілкуватися із своїми 
зарубіжними колегами, знайомитися з 
методами та прийомами їх роботи, 
обмінюватися досвідом, брати участь у 
спільних проектах тощо. Адже 
сучасному фахівцю важливо адекватно 
інтегруватися в європейському 
професійному середовищі та 
ефективно працювати поза його 
межами, здійснювати міжособистісне 
та міжкультурне спілкування, зокрема 
з фахової тематики.  

В програмі семінару: 

 Що таке англійська мова
професійного спрямування і в чому 
різниця між нею та загальною 
англійською? 

 Основні принципи викладання
англійської мови професійного 
спрямування. 

 Стратегії викладання 
англійської мови професійного 
спрямування. 

 Види діяльності в англійській
мові професійного спрямування. 

 Шість основних етапів розвитку
англійської мови професійного 
спрямування.

Англійська мова 
за професійним 
спрямуванням 

Учасникам 

Слухачам надається методичний матеріал 
за темою семінару. За результатами нав-
чання надається сертифікат про підви-
щення кваліфікації обсягом 30 акаде-
мічних годин. 

Форма проведення: дистанційна 
Початок семінару:  вже в лютому! * 
Вартість участі: 600 грн.

* Дату може бути змінено, про що зареєс-
тровані учасники будуть завчасно попере-
джені 

Реєстрація на семінар

Наші контакти 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

Телефони для довідок: 
+38 (066) 519-47-47,        +38 (098) 588-12-86 

 mipo@khpi.edu.ua,  netsvitsa@ukr.net 

http://www.mipk.kharkiv.edu 

ONLINE 

Участь в семінарі мож-
лива лише для зареєстро-
ваних учасників 

bit.ly/3XPyhDG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhf6qb3z0yz01gTzUTzTXAonnLv4H6kKVMl5bubdJFx9_kw/viewform


Спікер семінару Про нас

Тетяна БЕРКУТОВА 

Доцент Національного техніч-
ного університету «Харківський 
політехнічний інститут». Член 
Міжнародної професійної асоціації 
викладачів англійської мови 
TESOL-Ukraine. 

Перекладач-референт науко-
во-технічної літератури. Фахівець 
з автоматизованої обробки 
науково-технічної інформації. 
Коло інтересів – міжкультурна 
комунікація та її роль у викладанні 
іноземних мов; формування 
комуніка-тивної компетенції 
здобувачів освіти немовних 
спеціальностей в процесі навчання 
іноземній мові. 

Брала участь у проекті 
Британської Ради «English for 
Universities», а також програми 
Кембриджського університету з 
підготовки студентів до здачі 
міжнародних іспитів. 

Міжгалузевий інститут післядипломної 
освіти Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
проводить підвищення кваліфікації за очною, 
вечірньою та індивідуальною формами 
навчання за понад 45 спеціальностями, що 
акредитовані в НТУ «ХПІ»! 

Метою навчання є підвищення рівня 
кваліфікації, поглиблення професійних знань 
та умінь слухачів, а також розвиток їх 
компетентностей. Над створенням навчальних 
програм та їх постійним оновленням працюють 
фахові викладачі-практики. Ми надаємо 
можливість індивідуального та групового 
навчання за постійно діючими напрямками. 

Документи, видані Міжгалузевим 
інститутом післядипломної освіти відповідають 
вимогам Пункту 13 Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 800 
від 21.08.2019 р. 

Більше інформації про наші програми 
доступно на офіційній сторінці закладу - 
http://www.mipk.kharkiv.edu/ 



Про семінар 
Використання комп'ютерних презентацій уже 
настільки міцно увійшло в практику роботи 
викладача, що багато хто навіть не уявляє собі 
лекції або відкритого заняття без ноутбука та 
проектора. Та як вдосконалити техніку 
мовлення? Яким чином привернути увагу учнів? 
Як створити стильну та сучасну презентацію? 

Задача тренерів – ознайомити з основними 
механізмами ефектного та ефективного виступу; 
сприяти удосконаленню навичок публічних 
виступів; допомогти розібратися із технічними 
аспектами стоврення привабливих та сучасних 
презентаційних матеріалів. 

В програмі семінару: 
Майстерність публічного виступу 

• Імідж оратора
• Використання вербальних та невербальних
форм впливу на слухачів 
• Робота з тілом: постава, жести, міміка
• Робота з голосом: дихання, інтонація,
артикуляція 
• 10 основних вимог до яскравого впливового
публічного виступу 
• Робота з аудиторією
• Структура виступу. Техніка Message house.
• Знайомство з методикою сторітеллінга (Rory's
Story Cubes), 
• Методики опанування страху та емоційного
самоконтролю під час публічного виступу. 

Техніка створення сучасної 
презентації 
• Сутність і задача презентації
• Вимоги до контенту. Основні принципи дизайну
презентацій 
• SoftWare для створення презентацій та
практика його застосування 
• Корисні поради зі створення презениації та
«лайфхаки» 
• Майстер-клас «Ідеальна презентація».

EFFECTIVE 

PRESENTATIONS 

МАЙСТЕРНІСТЬ
ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

      
ТЕХНІКА СТВОРЕННЯ

СУЧАСНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Учасникам 
Слухачам надається методичний матеріал 
за темою семінару. За результатами нав-
чання надається сертифікат про підви-
щення кваліфікації обсягом 30 акаде-
мічних годин. 

Форма проведення: дистанційна
Початок семінару: лютий-березень 2023 *
Вартість участі: 600 грн.

* В міру комплектування групи

Реєстрація на семінар 

Наші контакти 

ONLINE

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

Телефони для довідок: 
+38 (066) 519-47-47,        +38 (098) 588-12-86 

 mipo@khpi.edu.ua, 

http://www.mipk.kharkiv.edu 

 netsvitsa@ukr.net 

Участь в семінарі мож-
лива лише для зареєстро-
ваних учасників 

bit.ly/3XPyhDG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhf6qb3z0yz01gTzUTzTXAonnLv4H6kKVMl5bubdJFx9_kw/viewform


Тренери семінару Про нас 

Наталія Середа 
Тренер з ораторської майстерності, 

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри педагогіки та психології 
управління соціальними системами 
Національного технічного 
університету «Харківський політех-
нічний інститут». 

Автор тренінгів «Риторика для 
лідерів», «Майстерність публічних 
виступів», «Мистецтво сторітеллінгу», 
«Основи педагогічного спілкування та 
риторики», провідний музикознавець 
Харківської обласної філармонії, 
сертифікований коуч (The Academy of 
Executive Coaching). 

Сергій Радогуз 
Начальник методичного відділу 

НТУ «ХПІ», кандидат історичних наук, 
доцент кафедри українознавства, 
культурології та історії науки. Магістр 
електроніки. Популяризатор науки 
серед дітей та молоді. Співорганізатор 
та координатор літньої школи для 
старшокласників #STEMCampSchool, 
STEM-школи для освітян 
#STEMCampSchool for Educators, та 
інших науково-популярних заходів 
(«Канікули з Політехом», «Суботи з 
Політехом», «Science is fun!»).  

Неодноразово був спікером на 
НЕконференціях EdCamp, WebSTEM-
школи ІМЗО, освітнього проекту «На 
Урок». Автор тренінгів «Цифровий 
інструментарій для створення якісних 
презентацій», «Мистецтво презентації», 
«Впровадження міждисциплінарного 
підходу у викладенні природничих 
дисциплін». 

Міжгалузевий інститут післядипломної 
освіти Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
проводить підвищення кваліфікації за очною, 
вечірньою та індивідуальною формами 
навчання за понад 45 спеціальностями, що 
акредитовані в НТУ «ХПІ»! 

Метою навчання є підвищення рівня 
кваліфікації, поглиблення професійних знань 
та умінь слухачів, а також розвиток їх 
компетентностей. Над створенням навчальних 
програм та їх постійним оновленням працюють 
фахові викладачі-практики. Ми надаємо 
можливість індивідуального та групового 
навчання за постійно діючими напрямками. 

Документи, видані Міжгалузевим 
інститутом післядипломної освіти відповідають 
вимогам Пункту 13 Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 800 
від 21.08.2019 р. 

Більше інформації про наші програми 
доступно на офіційній сторінці закладу - 
http://www.mipk.kharkiv.edu/ 



Про семінар 
Під час семінару слухачі отримають 
систематизовані знання щодо 
управлінської компетентності, 
керівництва і лідерства як 
психологічного феномену, вибору 
керівником індивідуального стилю 
управління та ролі його авторитету, 
владних повноважень, 
організаторських здібностей не 
тільки в повсякденній управлінській 
діяльності, а й в екстремальних 
ситуаціях.  

В програмі семінару: 
• Сутність поняття «управлінська

компетентність». 
• Керівництво і лідерство як

психологічний феномен. 
• Стилі управління. Вибір 

індивідуального стилю керівника. 
• Авторитет керівника як елемент

управління. 
• Влада керівника. Організаторські

здібності. 
• Управлінська діяльність в 

екстремальних ситуаціях. 

ОСНОВИ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Учасникам 
Слухачам надається методичний матеріал 
за темою семінару. За результатами нав-
чання надається сертифікат про підви-
щення кваліфікації обсягом 30 акаде-
мічних годин. 

Форма проведення: дистанційна
Початок семінару: лютий-березень 2023 * 
Вартість участі: 600 грн.

* В міру комплектування групи

Реєстрація на семінар 

Наші контакти 

ONLINE 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

Телефони для довідок: 
+38 (066) 519-47-47,        +38 (098) 588-12-86 

 mipo@khpi.edu.ua, 

http://www.mipk.kharkiv.edu 

 netsvitsa@ukr.net 

Участь в семінарі мож-
лива лише для зареєстро-
ваних учасників 

bit.ly/3XPyhDG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhf6qb3z0yz01gTzUTzTXAonnLv4H6kKVMl5bubdJFx9_kw/viewform


Спікер семінару Про нас 

Лариса ГРЕНЬ 
Доктор наук з державного 
управління. Професор кафедри 
педагогіки та психології 
управління соціальними системами 
ім. акад. І.А.Зязюна Національного 
технічного університету 
«Харківський політехнічний 
інститут» 

Навчальні дисципліни, що 
викладає: «Лідерство в освіті», 
«Педагогіка фасилітаторства», 
«Педагогіка», «Психологія 
управління», «Конфліктологія», 
«Основи ораторської майстерності» 

Сфери інтересів: 
• Лідерство
• Комунікації, взаємодія та командна

робота 
• Психологія
• Публічне управління та

Міжгалузевий інститут післядипломної 
освіти Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний 
інститут» проводить підвищення 
кваліфікації за очною, вечірньою та 
індивідуальною формами навчання за 
понад 45 спеціальностями, що акредитовані 
в НТУ «ХПІ»! 

Метою навчання є підвищення рівня 
кваліфікації, поглиблення професійних 
знань та умінь слухачів, а також розвиток їх 
компетентностей. Над створенням 
навчальних програм та їх постійним 
оновленням працюють фахові викладачі-
практики. Ми надаємо можливість 
індивідуального та групового навчання за 
постійно діючими напрямками. 

Документи, видані Міжгалузевим 
інститутом післядипломної освіти 
відповідають вимогам Пункту 13 Порядку 
підвищення кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних працівників, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. 

Більше інформації про наші програми 
доступно на офіційній сторінці закладу -  
http://www.mipk.kharkiv.edu/ 

адміністрування

http://www.mipk.kharkiv.edu/


Про семінар 
Професійна діяльність викладача 

відноситься до найбільш напружених у 
системі «людина-людина». У цьому 
контексті важливим аспектом 
педагогічної діяльності є навички 
саморегуляції, тобто здатність 
керувати власними психічними 
станами і поведінкою. 

Педагоги, які мають навички 
усвідомленого саморегулювання, 
менш конфліктні, мають більш 
розвинену соціально-психологічну 
адаптацію до умов, що постійно 
змінюються. 

На цьому курсі, ви зможете 
дізнатися про місце педагогічної 
саморегуляції у професійній 
діяльності педагога та розвинути 
навички усвідомленого 
саморегулювання. 

В програмі семінару: 

 Педагогічна саморегуляція у 
структурі особистості педагога 

 Психологічні основи педагогічної
саморегуляції 

 Педагогічні стилі спілкування як
основа педагогічної саморегуляції 

 Навички конструктивної поведінки у
конфлікті як показник саморегуляції 

 Емоційний інтелект викладача як
складова саморегуляції викладача 

Психологічні 
основи  

педагогічної 
саморегуляції 

Учасникам 

Слухачам надається методичний матеріал 
за темою семінару. За результатами нав-
чання надається сертифікат про підви-
щення кваліфікації обсягом 30 акаде-
мічних годин. 

Форма проведення: дистанційна 
Початок семінару:  вже в лютому! * 
Вартість участі: 600 грн.

* Дату може бути змінено, про що зареєс-
тровані учасники будуть завчасно попере-
джені 

Реєстрація на семінар

Наші контакти 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

Телефони для довідок: 
+38 (066) 519-47-47,        +38 (098) 588-12-86 

 mipo@khpi.edu.ua,  netsvitsa@ukr.net 

http://www.mipk.kharkiv.edu 

ONLINE 

Участь в семінарі мож-
лива лише для зареєстро-
ваних учасників 

bit.ly/3XPyhDG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhf6qb3z0yz01gTzUTzTXAonnLv4H6kKVMl5bubdJFx9_kw/viewform


Спікер семінару Про нас

Ніна ПІДБУЦЬКА 

Доктор психологічних наук, 
професор кафедри педагогіки та 
психологіı ̈ управління соціальними 
системами ім. акад. І.А.Зязюна 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут».

Практикуючий психолог, 
сертифікований фахівець у галузі арт-
терапіı,̈ сімейноı ̈ психотерапіı,̈ 
візуальноı ̈психодіагностики.

Основні наукові інтереси: 
психологічний супровід 
професійного розвитку 
майбутніх фахівців вищої 
технічної школи 

Викладає дисципліни: вікова 
психологія; конфліктологія; 
основи професійної психології. 

Міжгалузевий інститут післядипломної 
освіти Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 
проводить підвищення кваліфікації за очною, 
вечірньою та індивідуальною формами 
навчання за понад 45 спеціальностями, що 
акредитовані в НТУ «ХПІ»! 

Метою навчання є підвищення рівня 
кваліфікації, поглиблення професійних знань 
та умінь слухачів, а також розвиток їх 
компетентностей. Над створенням навчальних 
програм та їх постійним оновленням працюють 
фахові викладачі-практики. Ми надаємо 
можливість індивідуального та групового 
навчання за постійно діючими напрямками. 

Документи, видані Міжгалузевим 
інститутом післядипломної освіти відповідають 
вимогам Пункту 13 Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 800 
від 21.08.2019 р. 

Більше інформації про наші програми 
доступно на офіційній сторінці закладу - 
http://www.mipk.kharkiv.edu/ 


	Семінари листопад
	Методика ефективного навчання за допомогою інтерактивних технологій
	Методика викладання природничих дисциплін
	Учасникам
	Про семінар
	У процесі проходження семінару  слухачі отримають можливість ознайомитися з досвідом викладання природничих дисциплін в умовах онлайну та в асиметричному режимі; оцінити – як можуть стати в пригоді  захоплення студентів віртуальними та ігровими методами; чи можна обернути на користь навчанню кліпове мислення, як вводити в навчальний процес методи активації наукового пошуку та як  впроваджувати групову роботу під час онлайну. 
	В програмі семінару:
	Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» проводить підвищення кваліфікації за очною, вечірньою та індивідуальною формами навчання за понад 45 спеціальностями, що акредитовані в НТУ «ХПІ»!
	Співавтор навчального посібника до циклу уроків освітнього проекту «Слідами Chornobyl» для вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл.
	Автор online-лабораторних робіт «Вогонь!», «Слідами Чорнобиля: Хімічні методи локалізації наслідків радіаційного забруднення, дезактивація об'єктів», «Перші кроки у вивченні загальної хімії».
	Метою навчання є підвищення рівня кваліфікації, поглиблення професійних знань та умінь слухачів, а також розвиток їх компетентностей. Над створенням навчальних програм та їх постійним оновленням працюють фахові викладачі-практики. Ми надаємо можливість індивідуального та групового навчання за постійно діючими напрямками.
	Документи, видані Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти відповідають вимогам Пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р.
	Кандидат технічних наук, професор кафедри «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» Національного технічного університету «Харківський політех-нічний інститут». Заступник директора навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії.
	Досвід роботи – 30 років. Автор понад 48 наукових та навчально-методичних праць. Популяризатор науки та інтерактивних методів навчання.

	EFFECTIVE PRESENTATIONS
	Учасникам
	Про семінар
	Використання комп'ютерних презентацій уже настільки міцно увійшло в практику роботи викладача, що багато хто навіть не уявляє собі лекції або відкритого заняття без ноутбука та проектора. Та як вдосконалити техніку мовлення? Яким чином привернути увагу учнів? Як створити стильну та сучасну презентацію?
	Задача тренерів – ознайомити з основними механізмами ефектного та ефективного виступу; сприяти удосконаленню навичок публічних виступів; допомогти розібратися із технічними аспектами стоврення привабливих та сучасних презентаційних матеріалів.
	В програмі семінару:
	Майстерність публічного виступу
	Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» проводить підвищення кваліфікації за очною, вечірньою та індивідуальною формами навчання за понад 45 спеціальностями, що акредитовані в НТУ «ХПІ»!
	Метою навчання є підвищення рівня кваліфікації, поглиблення професійних знань та умінь слухачів, а також розвиток їх компетентностей. Над створенням навчальних програм та їх постійним оновленням працюють фахові викладачі-практики. Ми надаємо можливість індивідуального та групового навчання за постійно діючими напрямками.
	Документи, видані Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти відповідають вимогам Пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р.
	Начальник методичного відділу НТУ «ХПІ», кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства, культурології та історії науки. Магістр  електроніки. Популяризатор науки серед дітей та молоді. Співорганізатор та координатор літньої школи для старшокласників #STEMCampSchool, STEM-школи для освітян #STEMCampSchool for Educators, та інших науково-популярних заходів («Канікули з Політехом», «Суботи з Політехом», «Science is fun!»). 
	Тренер з ораторської майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політех-нічний інститут».
	Автор тренінгів «Риторика для лідерів», «Майстерність публічних виступів», «Мистецтво сторітеллінгу», «Основи педагогічного спілкування та риторики», провідний музикознавець Харківської обласної філармонії, сертифікований коуч (The Academy of Executive Coaching).
	Неодноразово був спікером на НЕконференціях EdCamp, WebSTEM-школи ІМЗО, освітнього проекту «На Урок». Автор тренінгів «Цифровий інструментарій для створення якісних презентацій», «Мистецтво презентації», «Впровадження міждисциплінарного підходу у викладенні природничих дисциплін».


	Методика викладання гуманітарних та суспільних дисциплін в закладах освіти
	Учасникам
	Про семінар
	Під час семінару слухачі отримають систематизовані знання із теоретико-методичних основ методики викладання гуманітарних та суспільних дисциплін, практичні вміння, націлені на підвищення рівня педагогічної майстерності, професійної компетентності, застосування сучасних інноваційних дидактичних принципів, загальних прийомів та форм організації навчального процесу при викладанні гуманітарних та суспільних дисциплін, а також практичні навички викладання. 
	В програмі семінару:
	Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» проводить підвищення кваліфікації за очною, вечірньою та індивідуальною формами навчання за понад 45 спеціальностями, що акредитовані в НТУ «ХПІ»!
	Метою навчання є підвищення рівня кваліфікації, поглиблення професійних знань та умінь слухачів, а також розвиток їх компетентностей. Над створенням навчальних програм та їх постійним оновленням працюють фахові викладачі-практики. Ми надаємо можливість індивідуального та групового навчання за постійно діючими напрямками.
	Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політех-нічний інститут».
	Документи, видані Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти відповідають вимогам Пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р.
	Тренер з ораторської майстерності. Автор тренінгів «Риторика для лідерів», «Майстерність публічних виступів», «Мистецтво сторітеллінгу», «Основи педагогічного спілкування та риторики», провідний музикознавець Харківської обласної філармонії, сертифікований коуч (The Academy of Executive Coaching).

	Основи управлінської компетентності
	Учасникам
	Про семінар
	Під час семінару слухачі отримають систематизовані знання щодо управлінської компетентності, керівництва і лідерства як психологічного феномену, вибору керівником індивідуального стилю управління та ролі його авторитету, владних повноважень, організаторських здібностей не тільки в повсякденній управлінській діяльності, а й в екстремальних ситуаціях. 
	В програмі семінару:
	Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» проводить підвищення кваліфікації за очною, вечірньою та індивідуальною формами навчання за понад 45 спеціальностями, що акредитовані в НТУ «ХПІ»!
	Метою навчання є підвищення рівня кваліфікації, поглиблення професійних знань та умінь слухачів, а також розвиток їх компетентностей. Над створенням навчальних програм та їх постійним оновленням працюють фахові викладачі-практики. Ми надаємо можливість індивідуального та групового навчання за постійно діючими напрямками.
	Документи, видані Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти відповідають вимогам Пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р.
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